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 2.7 หา้มพ่นสี, อ็อค, เชื่อมโลหะภายในอาคารแสดงสินคา้ และหา้มตัง้โต๊ะเพื่อเล่ือยไม,้ ไสไม ้ หรือท าใหเ้กดิฝุ่ นละออง

ภายในอาคารแสดงสินคา้ อนัก่อใหเ้กดิการรบกวนต่อผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน หรือผูเ้ขา้รว่มชมงาน 

 2.8 ในกรณีพืน้ท่ีคหูาของผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน เป็นพืน้ท่ีเปล่าติดกบัคหูาแสดงสินคา้อื่น หา้มใชป้ระโยชนจ์ากผนงันัน้ ๆ

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งท าการก่อสรา้งผนงัในส่วนคูหาแสดงสินคา้ของตนเอง 

 2.9 หากผนงัคหูาของผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน สงูกวา่ผนงัอกีดา้นหนึง่ของคหูาอื่นที่ติดกนั ท่านจะตอ้งท าการปิดผนงัดา้นท่ี

ติดกบัคหูาอื่น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และสวยงาม 

 2.10 หา้มตอก, ตรงึ หรือแขวนส่ิงใดสิ่งหน่ึงกบัฝาผนงั หรือตวัอาคารโดยเด็ดขาด 

 2.11 ในกรณีที่คหูาแสดงสินคา้ของทา่นเป็นเกาะ ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนผนงั ดา้นหลงั หรือดา้นในตาม

แบบที่ท่านส่งมา หากพจิารณาแลว้ และเห็นว่าส่ิงก่อสรา้งของทา่นบดบงัคหูาแสดงสินคา้ใกลเ้คยีง 

 หมายเหต ุ ในกรณีที่ผูร้บัเหมาอนมุตัิ หรือผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไม่ด าเนินการตามกฎระเบยีบที่ก าหนดไวข้า้งตน้ ผูจ้ดั

งานขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะหยดุการปฏิบตัิงาน หรือยกเลิกการอนมุตัิโดยทนัที หรือตามที่เห็นสมควร โดยผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งใช้

บรกิารจากผูร้บัเหมาอื่นท่ีไดร้บัการอนมุตัิแลว้เท่านัน้ 

3. ระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์

 3.1 ขัน้ตอนการขนถ่ายสินคา้ และก่อสรา้งบธูใน วนัติดตัง้ 28 – 29 กรกฎาคม 2563 

   3.1.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน/ผูร้บัเหมา น ารถส่งสินคา้ไปรบับตัรขนถ่ายสนิคา้ และก่อสรา้งที่ลานทะเลสาบจาก

เจา้หนา้ที่ของ อมิแพ็ค ฯ ตัง้แต่เวลา 9.45 – 18.00 น. ซึง่จะมจีดุใหบ้รกิาร เพื่อรอเรยีกควิเขา้ไปขนถา่ยสินคา้ และเขา้คิวรบับตัร 

Contractor พรอ้มเอกสารที่มีรายละเอียดติดหนา้รถ กบัเจา้หนา้ที่ของ BBB โดยเริม่ตัง้แต่เวลา 9.45-18.00 น. 

• ขัน้ตอนการรบับตัรคิว คนขบัรถจะตอ้งใหข้อ้มลูเก่ียวกบัหมายเลขบธู พรอ้มชื่อของบรษิัทที่จะเขา้ไป

ก่อสรา้ง รวมทัง้ชื่อ และเบอรโ์ทรศพัทข์องคนขบัรถดว้ย เพื่อรบับตัรติดหนา้รถ และบตัร Contractor 

Challenger 3 – (บตัรสีชมพ)ู 

   3.1.2 เจา้หนา้ที่จะเรียกรถขนถ่ายสินคา้ของผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตามล าดบั เพื่อใหม้ารบับตัรอนญุาตเขา้ขนถ่าย

สินคา้ 

  3.1.3 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน/ผูร้บัเหมา จะตอ้งน ารถมาจอดที่จดุขนถา่ยสินคา้ของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์3 ซึ่ง

อยู่บรเิวณดา้นหลงั 

• ขัน้ตอนการเขา้ไปยงัจดุขนถ่ายสินคา้ของอาคาร อิมแพ็ค ชาเลนเจอร ์3 คนขบัรถจะตอ้งน ารถผ่านจดุ

ตรวจ ก่อนเขา้ไปยงัจดุขนถ่ายสนิคา้ และบคุคลที่จะเขา้ไปภายในอาคาร ชาเลนเจอร ์3 ได ้ตอ้งแลก

บตัร Contractor  กบัเจา้หนา้ที่กอ่น และตอ้งติด หรือพกบตัร Contractor ไวใ้นท่ีที่มองเห็นชดั ตลอด
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วนัติดตัง้ ในวนัท่ี 28-29 กรกฎาคม 2563 รวมถงึบตัรอนญุาตเขา้ขนถ่ายสินคา้ จะตอ้งวางไวบ้นหนา้

รถ เพื่อแสดงใหเ้จา้หนา้ที่เห็น และสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลาที่ขนถ่ายสินคา้ 

 

• ขัน้ตอนการขนถ่ายสินคา้บรเิวณจดุขนถา่ยสินคา้  ก าหนดระยะเวลาส าหรบัรถยนตใ์นการเขา้ขนถ่าย

สินคา้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 รถยนตไ์ม่เกิน 4 ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถ่ายสินคา้หรืออปุกรณเ์ป็นเวลา 40 นาท ี

 รถยนตไ์ม่เกิน 10 ลอ้ ใชเ้วลาในการขนถา่ยสินคา้หรืออปุกรณเ์ป็นเวลา 60 นาท ี

 รถยนต ์10 ลอ้ขึน้ไป ใชเ้วลาในการขนถ่ายสินคา้หรืออปุกรณเ์ป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

 หมายเหต ุ ทัง้นีผู้จ้ดังานจงึขอความรว่มมือหา้มจอดรถเกินเวลาที่ก าหนด เนื่องจากท าใหก้ารจราจรขึน้-ลงหลงั 

Loading ตดิขดั และล่าชา้ หากฝ่าฝืนจะตอ้งช าระเบีย้ปรบัท่ีทางอมิแพ็ค ฯ เป็นผูก้  าหนด  

3.1.4 เมื่อส่งสินคา้หรืออปุกรณเ์สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้่านน ารถของทา่นกลบัไปจอดที่ลานทะเลสาบ (Lake 

side หรือ ลาน Pre-Loading หรือ ลาน Delivery bay หรือใหน้ ารถออกนอกพืน้ท่ีจดุขนถา่ยสินคา้โดยทนัที 

 

      

 

 

ตวัอยา่งบตัรบนัทกึเวลาเขา้-ออก 

   3.1.5 ส าหรบัคหูาเปล่าที่เขา้มาจดัพืน้ที่ ในวนัติดตัง้ วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

• ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานท่ีมีโครงสรา้งใหญ่ สามารถขบัรถเขา้มาในชาเลนเจอร ์ 3 เพื่อลงของได ้ ตัง้แตเ่วลา 

10.00 – 12.00 น. เทา่นัน้ โดยเจา้หนา้ที่ที่แจกบตัร Contractor ที่ประจ าจดุ Lake side จะเป็นผูแ้จง้

หมายเลขประตทูี่เปิดใหเ้ขา้ หากเกินเวลาที่ก าหนดไว ้จะไม่สามารถขบัรถเขา้ไปได ้

• ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานที่มีโครงสรา้งปกติ สามารถจอดลงสินคา้ และส่วนตกแต่งไดท้ี่จุด loading เท่านัน้ 

ไม่สามารถขบัรถเขา้ไปเพื่อลงของได ้

   3.1.6 ส าหรบัคหูาเปล่าและมาตรฐานที่เขา้มาจดัพืน้ท่ี ในวนัติดตัง้ วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

• ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทีเ่ป็นคหูาเปล่า สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร ์3 ไดต้ัง้แตเ่วลา 10.00 – 24.00 น. 

• ผูร้ว่มแสดงงานทีเ่ป็นคหูามาตรฐาน สามารถเขา้ภายในชาเลนเจอร ์3 ไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 – 24.00 น.  

 หมายเหตุ  ผูจ้ดังานขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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3.1.7 จดุรบับตัร Contractor (บตัรสีชมพ)ู และ บตัร Exhibitor (บตัรสีเหลือง) 

 

 หมายเหตุ ผูจ้ดังานจะออกบตัรผ่านเขา้-ออกบรเิวณงานใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน และผูร้บัเหมาต่าง ๆ ซึ่งว่าจา้งโดย

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานเพื่อใชผ่้านเขา้-ออกบรเิวณงานในช่วงวนัก่อสรา้ง และรือ้ถอน เฉพาะผูร้บัเหมาที่ไดต้ิดต่อกบัผูจ้ดังาน และ

ไดท้ าข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบของผู้จัดงานแลว้เท่านั้น โดยผู้รับเหมาก่อสรา้งสามารถรบับัตรผ่านเขา้-ออก

บริเวณงานไดต้ามที่แจง้ไว้ดังรูปภาพดา้นบน กรณีที่ผูร้บัเหมารายนั้น ๆ ไม่มีบัตรอนุญาตอย่างถูกตอ้ง และไดส้รา้งความ

เสียหายอย่างใดอย่างหน่ึงขึน้ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่ว่าจา้ง จะตอ้งรบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ ทัง้นีผู้ร้บัเหมาจะตอ้งเป็น
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ผูก้รอกแบบฟอรม์รายชื่อเจา้หนา้ที่ประจ าคหูานัน้ และขอรบับตัรผ่านเขา้-ออกดว้ยตนเองเท่านัน้ และหา้มผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน

ขอบตัรผ่านเขา้-ออกแทนผูร้บัเหมาของตน ฉะนัน้กรุณามารบับตัรตามวนั-เวลาที่ก าหนดให ้หากบตัรสญูหาย และมาขอรบั

ใหม่ ทางผูจ้ดังานฯ จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายใบละ 50 บาท 

 3.2 ขั้นตอนการขนถ่ายสนิค้าวนัแสดงงาน 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2563 

   3.2.1 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุท่าน จะตอ้งน ารถเขา้บรเิวณจดุขนถา่ยสินคา้ ตามช่วงเวลาที่ก าหนดให้ สามารถท า

การเติมสินคา้ได ้ก าหนดเวลาดงันี ้รอบเชา้ 8.00-10.00 น. รอบเยน็ 20.00-21.00 น. 

  หมายเหต ุ หากตอ้งการเตมิสินคา้ระหว่างชว่งเวลางานคือ 10.00-20.00 น. จะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่ ที่จดังานกอ่น เมื่อ

เติมสินคา้แลว้เสรจ็ ใหน้ ารถไปจอดในลานจอดที่ก าหนดให ้

   3.2.2 ระยะเวลาในการขนถา่ยสินคา้ใหเ้ป็นไปตามประกาศกฎ-ระเบยีบของการเขา้ขนถ่ายสินคา้ 

 หมายเหต ุ เพื่อหลีกเล่ียงความแออดัในลาน loading ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานสามารถขนยา้ย หรือหิว้สมัภาระส่วนตวั 

และส่ิงของ, กล่องเล็ก ๆ ที่ถือหิว้ได ้โดยไม่เส่ียงต่อการแตกหกั สามารถหิว้เขา้มาทางดา้นหนา้อาคารชาเลนเจอร ์3 ได ้โดยไม่

ตอ้งอาศยัรถเข็นขนยา้ย ส าหรบัสินคา้ขนาดใหญ่ ใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานท าการเปิดหีบห่อดา้นนอกอาคาร ชาเลนเจอร ์3 (จดุ 

loading) แลว้จงึขนยา้ยเขา้ตวัอาคาร ไปท่ีคหูาของทา่น 

 3.3 ขั้นตอนการขนถ่ายสนิค้าวนัรือ้ถอน วันที ่2 สิงหาคม 2563 

   เร่ิมจากลงอุปกรณแ์พ็คกิง้  

   3.3.1 ผูเ้ขา้ร่วมแสดงงานที่ตอ้งการลงอุปกรณแ์พ็คกิง้ ตอ้งน ารถขนอุปกรณไ์ปรบับตัรอนุญาตขนถ่ายสินคา้ที่

ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ เมื่อไดร้บับตัรผ่าน ใหน้ ารถเขา้ไปที่จุดขนถ่ายสินคา้ (จุด loading) และน าอุปกรณ์

แพ็คกิง้ขึน้ได ้ตัง้แต่เวลา 16.00 – 18.00 น. เมื่อน าอุปกรณล์งเสร็จเรียบรอ้ย ใหน้ ารถออกจากพืน้ที่ทันที และไปจอดใน

สถานที่ที่ก  าหนดให ้รถ 4 ลอ้ สามารถเขา้จอด Pre-Loading ไดใ้นกรณี Pre-Loading  ว่าง ส่วนรถ 6 ลอ้ขึน้ไป ตอ้งน ารถ

กลบัไปจอดที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบเท่านัน้ เพื่อรอเรียกรถขึน้ไปเก็บอปุกรณค์หูาได ้หลงัเวลา 20.00 น. 

   3.3.2 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทกุคหูา ตอ้งน ารถที่จะขนสินคา้ไปเขา้คิวที่ลานจอด Lake side หรือลานทะเลสาบ 

   3.3.3 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานทุกคหูา ตอ้งจดัเก็บอุปกรณ/์บรรจุภณัฑสิ์นคา้ ต่างๆ ใหเ้รียบรอ้ย ภายในคูหาตนเอง

แลว้จึงท าการเคลื่อนยา้ยมาดา้นหลงัอาคาร Loading โดยหา้มวางกีดขวางเสน้ทางการขนยา้ย (วางในพืน้ท่ีที่ก าหนดให ้หรือ

ใหช้ิดผนงั หรือราวกนัตกเท่านัน้ ) เมื่อเคล่ือนยา้ยอปุกรณ/์บรรจภุณัฑสิ์นคา้ ต่างๆ มารวมไว ้ณ หลงัอาคาร Loading ใหแ้จง้

เจา้หน้าที่ รปภ. หลังอาคาร Loading เพื่อเข้าตรวจสอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ รปภ.จะออกเอกสาร “ยืนยันของพรอ้ม” ให้

ผูเ้ขา้รว่มแสดงงาน 

   3.3.4 หลังจากนั้นใหผู้เ้ขา้ร่วมแสดงงานน าเอกสาร “ยืนยันของพรอ้ม” ไปที่โต๊ะอ านวยการ ที่อยู่หลังอาคาร 

Loading และแจ้งทะเบียนรถต่อเจ้าหน้าที่  รปภ. เพื่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ 



14 
 

 
 

 บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 191/1 อาคารเอชเอสเอชชัน้ 9 ถ.พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม 
 กรุงเทพฯ10120 โทรศพัท ์02-6892890 

หลังจากนั้นเจา้หนา้ที่ลาน Lake side หรือลานทะเลสาบ จะประกาศเรียกหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อใหม้ารบับัตรขนถ่าย

สินคา้ไปยงัจดุขนถ่ายสินคา้ที่อาคารชาเลนเจอร ์3 

   3.3.5 ณ จดุขนถ่ายสินคา้ของอาคารชาเลนเจอร ์ 3 ผูท้ี่เขา้มาขนถา่ยสนิคา้จะตอ้งท าตามกฎ-ระเบียบ และขอ้

ปฏิบตัิตามกฎจราจร ตามที่ไดร้ะบไุว ้หลงัจากที่ขนถ่ายสินคา้เสรจ็สิน้ รถขนถ่ายสินคา้จะตอ้งเคลื่อนยา้ยจากจดุขนถ่ายสินคา้

ตามทางออกที่ไดร้ะบไุว ้และคืนบตัรขนถ่ายสินคา้ตรงทางออก อิมแพ็คฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขนถา่ยสินคา้บรเิวณจดุขนถา่ย

สินคา้ของอาคารชาเลนเจอร ์3  เฉพาะผูท้ี่ลงทะเบียน ณ จดุใหบ้รกิารเทา่นัน้ 

 3.4 กฎขอ้บังคับและข้อแนะน า 

   3.4.1 การรบัน า้หนกัและความสงูของวสัดอุปุกรณท์ี่ติดตัง้ใน “อาคาร” 

• พืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร ์1 ระหวา่งเสาตน้ท่ี 1-14 สามารถรบัน า้หนกัไดต้ารางเมตรละ 4,000 กิโลกรมั

หวัเสาตน้ท่ี 1-14 สามารถรบัน า้หนกัไดต้ารางเมตรละ 8,000 กิโลกรมัและก่อสรา้งความสงูไดไ้ม่เกิน

7.00 เมตรกรณีที่วสัดอุปุกรณม์นี า้หนกัเกินกวา่ 4,000 กิโลกรมัวิศวกรโครงสรา้งจะตอ้งออกแบบการ

กระจายน า้หนกัใหไ้ด ้ 4,000 กิโลกรมัต่อตารางเมตรพรอ้มลงนามรบัรองการออกแบบและการค านวณ

ในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุน าส่งให ้“ผูใ้หบ้รกิาร” รบัทราบ 

• พืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร ์ 1 ตัง้แตเ่สาตน้ท่ี 14 เป็นตน้ไป และพืน้ท่ีอาคารชาเลนเจอร ์ 2-3 สามารถรบั

น า้หนกัไดต้ารางเมตรละ 2,000 กิโลกรมัหวัเสาตัง้แต่ตน้ท่ี 15 สามารถรบัน า้หนกัไดต้ารางเมตรละ

4,000 กิโลกรมั และก่อสรา้งความสงูไดไ้ม่เกิน 7.00 เมตร กรณีที่วสัดอุปุกรณม์ีน า้หนกัเกินกว่า 2,000

กิโลกรมั วิศวกรโครงสรา้งจะตอ้งออกแบบการกระจายน า้หนกัใหไ้ด ้ 2,000 กิโลกรมัต่อตารางเมตร

พรอ้มลงนามรบัรองการออกแบบและการค านวณในส าเนาใบประกอบวิชาชีพของตนจ านวน 1 ชดุและ

น าส่งใหอ้มิแพ็คฯ รบัทราบ 

   3.4.2 ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานที่ไดร้บัอนญุาตจากอิมแพ็คฯ ใหเ้ขา้ปฏิบตังิานใน “อาคาร” จะตอ้งลงนามใน หนงัสือ

รบัรองความเสียหาย และตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่อิมแพค็ฯ ก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดั และรบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึน้ 

   3.4.3 การขนถา่ยอปุกรณ ์ และเครื่องมือต่างๆ ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งใชป้ระตขูนถ่ายสินคา้ของ “อาคาร” 

เท่านัน้ไม่อนญุาตใหใ้ชป้ระตดูา้นหนา้ทางเขา้หรือประตหูนีไฟ 

   3.4.4 การถา่ยทอดสด “งาน” หรือบนัทึกเทปโทรทศัน ์ “งาน” ที่มีการน ารถบนัทึกเทปเคเบิล้ทีวีอินเทอรเ์น็ต

ออนไลนเ์ขา้มาใน “สถานท่ี” ซึง่ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานจะตอ้งแจง้ผูจ้ดังานทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัท าการ เพื่อก าหนดจดุ

จอด และขัน้ตอนการเดินสายอปุกรณต์่อเชื่อมตา่งๆโดย ผูเ้ขา้รว่มแสดงงานตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ทัง้หมด 

   3.4.5  อิมแพ็คฯไม่อนญุาตใหผู้เ้ขา้รว่มแสดงงานน ามาแสดง และ/หรือขายสินคา้ที่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือ

ขดัต่อระเบยีบที่ดีดา้นวฒันธรรมสงัคมและสขุภาพของประชาชน และ/หรือสินคา้ที่อยู่นอกเหนือจากรายการท่ีผูเ้ขา้รว่มแสดง


